
• SeQF ska stimulera det livslånga lärandet där resultat av 
lärande innefattar det en individ vet, förstår och kan när en 
lärandeprocess är över. 

• Kvalifikationerna ska bedömas utifrån sina kvaliteter, inte 
var eller hur de är förvärvade. Referensramen ska även 
göra det lättare att jämföra kvalifikationer från både 
studier och arbetsliv.

• Det är kopplat till det europeiska ramverket, EQF



Läranderesultat

Systemet beskriver läranderesultat efter 
avslutad utbildning i termer av 
• Kunskaper
• Färdigheter
• Kompetenser



8 nivåer  

• Nivå 2 uppnås efter den obligatoriska 
grundskolan eller grundläggande 
vuxenutbildning

• Nivå 4 motsvarar en gymnasieexamen

• Nivå 5 motsvarar fjärde året på 
Teknikprogrammet eller en 
yrkeshögskoleexamen på minst 200 Yh-poäng 
(ett år)



Nivå 6

Motsvarar lärandemålen för en 
• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen om minst 

400 Yh-poäng (2 år) 
Eller
• Högskolans två- och treåriga program, 

inklusive kandidatexamen



Nivå 7-8

• Nivå 7 motsvarar en mastersexamen 

• Nivå 8 motsvaras av doktorsnivån

Nivå 6, 7 och 8 sammanfaller med nivån i 
Bologna-systemet. 



Övrigt

• Som organisation och genomförare av 
utbildningar kan man ansökan om 
kvalifikationer i systemet

• Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som 
ansvarar

• Det finns en hemsida www.seqf.se där man 
kan få information

http://www.seqf.se/


Exempel från branscher

Branschorganisationer skapar ramverk för sina 
olika yrkesroller och kan koppla det till 
utbildningsnivåer och även kompetensanalyser
• Byggbranschen
• Fastighetsbranschen
• Installationsbranschen
• Skärteknikcentrum



Fastighetsbranschen



Installationsbranschen



Nyttan av SeQF för byggbranschen 

• Från yrkesarbetare till tjänsteman 
(Arbetsledare/Platschef) 

• Stora resurser på medarbetares 
kompetensutveckling 

• Möjligheten att validera medarbetares kunskaper 
• Utgå från den kompetensutveckling som redan 

finns och förstärka där det behövs 
• Konkurrenskraft och synliggörande av kompetens 



Exempel från Arbetsförmedlingen



För yrkeshögskolans del

• Anordnarna ska inför höstens (2016) 
ansökningsomgång använda ramverkets nivåer 
för att beskriva nivån på utbildningen.

• Arbetslivet behöver då visa att man 
efterfrågar kompetensen på den angivna nivån 
på ett tydligt sätt. 

(Kan vara svårt eftersom systemet är okänt.)
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